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ความหมาย
โภชนาการ (Nutrition) คือ วทิยาศาสตร์

ที่ว่าด้วยอาหาร สารอาหาร การย่อยและการ

ดูดซมึ การนําสารอาหารมาใช้ในกระบวน

การทาํงานของร่างกาย การขับถ่าย รวมทัง้

บทบาทสาํคัญต่อการ เจริญเตบิโต และการมี

สุขภาพที่ดี



ความหมาย
สารอาหาร(Nutrients) คือ สารที่ได้จาก

อาหาร มีความจาํเป็นต่อการเจริญเตบิโตของ

ร่างกายในวัยทารกและเดก็ ทัง้มีความสาํคัญในการ

รักษาสภาพและหน้าที่ของร่างกายในวัยผู้ใหญ่ ถ้า

ร่างกายได้อาหารไม่เพยีงพอ จะเกดิภาวะ การขาด

สารอาหาร ในทางตรงข้ามถ้าได้อาหารมากเกนิกจ็ะ

เกดิภาวะโภชนาการเกนิ



ความหมาย
อาหาร (Food) คือ สิ่งที่กนิได้ ทัง้นี ้

ต้องให้พลังงาน และ สารอาหารที่จาํเป็น
ต่อร่างกายเพื่อการสร้างและคงสภาพของ
เซลล์ซึ่งเป็นส่วนประกอบของอวัยวะต่างๆ
ถ้าร่างกาย ได้รับอาหารสมดุลจะทาํให้มี
สุขภาพดี



ในสมัยโบราณ ครอบครัวไทยนิยมล้อมวง
รับประทานอาหารบนพืน้บ้าน

https://infothaifood.files.wordpress.com/2010/06/1084b13p219.jpg


ภมูปัิญญาไทยกับวถีิการกนิอาหารของคนไทย 



อาหารท่ีควรหลีกเลี่ยง

http://www.amphur.in.th/wp-content/uploads/2011/03/food.jpg


จะเลือกอะไรดี?





อาหารหลกั 5 หมู่
ประเทศไทยแบ่งอาหารที่เรารับประทาน

เป็น 5 หมู่ เพื่อเป็นแนวทางง่ายๆที่ใช้แนะนํา
การรับประทานอาหารของประชาชนว่าควรกนิ
ให้ครบ 5 หมู่ โดยอาหารในหมู่เดยีวกัน
สามารถ กนิทดแทนกันได้ เพื่อให้ร่างกายได้รับ
สารอาหารต่างๆครบถ้วนและเพยีงพอเพื่อการ
มีภาวะโภชนาการที่ด ี



อาหารหลกั 5 หมู่
หมู่ 1 เนือ้สัตว์ ไข่ นม และถั่วเมล็ดแห้ง

อาหารหมู่นีใ้ห้โปรตนีเป็นส่วนใหญ่ 



หน้าที่ของโปรตนี 
โปรตนีมีบทบาทสาํคัญต่อร่างกายคือ 

1. เป็นสารอาหารที่จาํเป็นต่อการเจริญเตบิโต

2. เม่ือเตบิโตขึน้ ร่างกายยังต้องการโปรตนีเพื่อนําไปซ่อมแซม
เนือ้เยื่อต่าง ๆ ที่สึกหรอไปทุกวัน 

3. ช่วยรักษาดุลนํา้ โปรตนีที่มีอยู่ในเซลล์และหลอดเลือดช่วยรักษา
ปริมาณนํา้ในเซลล์ และหลอดเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอเหมาะ 

4. กรดอะมิโนส่วนหน่ึงถูกนําไปสร้างฮอร์โมน เอนไซม์ สารภมูิคุ้มกัน 
และโปรตนีชนิดต่าง ๆ ในร่างกายดาํเนินต่อไปได้ตามปกต ิ

5. ให้กาํลังงาน โปรตนี ๑ กรัมให้กาํลังงาน ๔ กิโลแคลอรี อย่างไรก็
ตาม ถ้าร่างกายได้กาํลังงานจากคาร์โบไฮเดรตและไขมันเพียงพอ จะ

สงวนโปรตนีไว้ใช้ในหน้าที่อ่ืน 



อาหารหลกั 5 หมู่
หมู่ 2 ข้าว แป้ง เผือก มันและนํา้ตาล 

อาหารหมู่นีใ้ห้สารอาหารคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วน

ใหญ่



คารโ์บไฮเดรต
• เป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย

• คาร์โบไฮเดรต 1 กรัม ให้พลังงาน 4 
แคลอรี

• คาร์โบไฮเดรตในร่างกายคนอยู่ในรูป

นํา้ตาลกลูโคส (glucose) และ กลัยโคเจน 
(glycogen)



แหลง่อาหารคารโ์บไฮเดรต
ธัญพชื ได้แก่ ข้าว ข้าวสาลีและข้าวโพดมี

คาร์โบไฮเดรต   ร้อยละ70-80   

ผลไม้ มีคาร์โบไฮเดรต<ธัญพชื ส่วนใหญ่เป็น
นํา้ตาลกลูโคส ฟรุคโตส 

ผัก มีคาร์โบไฮเดรตร้อยละ 3-35 ในรูปแป้งและ
นํา้ตาล 

ถั่วเมล็ดแห้ง เช่นถั่วเขียวและถั่วดาํมี
คาร์โบไฮเดรต ร้อยละ60-70



ประเภทของคารโ์บไฮเดรต
ตามหลกัโภชนาการ

โดยอาศัยคุณสมบัตทิางเคมี สามารถแบ่ง
คาร์โบไฮเดรตออกเป็น 3 ประเภท

1.นํา้ตาลโมเลกุลเดี่ยว หรือนํา้ตาลชัน้เดียว
(monosaccharides)

2.นํา้ตาลโมเลกุลคู่  หรือนํา้ตาลสองชัน้
(disaccharides)

3.นํา้ตาลหลายชัน้ (polysaccharides)



ประเภทของคารโ์บไฮเดรต
นํา้ตาลชัน้เดียว (monosaccharides ) 

หรือคาร์โบไฮเดรต เชิงเดี่ยว (simple 
carbohydrate)
 คาร์โบไฮเดรตที่มีโมกุลเล็กที่สุด สามารถดูดซึมได้ทนัท ี

มีรสหวาน ละลายนํา้ได้ง่าย ที่มีความสาํคัญทาง

โภชนาการได้แก่ กลูโคส(glucose) ฟรุคโตส 

(fructose) กาแลคโตส (galactose)



น้ําตาลชัน้เดยีว 
(monosaccharides)

1. กลูโคส (glucose)
มีมากที่สุดในธรรมชาต ิพบในผัก และ ผลไม้

เป็นแหล่งพลังงานที่สาํคัญ

เป็นแหล่งอาหารที่สาํคัญของสมองและเมด็

เลือดแดง

สามารถดดูซมึได้ทนัที่ไม่ต้องผ่านการย่อย



2. ฟรุคโตส (fructose)
พบในผลไม้ (fruit sugar)เป็นนํา้ตาลชัน้

เดยีวที่ไม่ตกผลึก พบมากในนํา้ผีง้ มีความหวาน

มากกว่านํา้ตาลชนิดอ่ืนๆผู้ป่วยเบาหวานใช้

fructoseแทนนํา้ตาลทราย (sucose ) 
สามารถเข้าเซลได้โดย  ไม่ใช้อนิซูลิน ปัจจุบันนิยม

ใช้กับอุตสาหกรรมอาหาร 

นํา้ตาลชัน้เดียว (monosaccharides)



3.กาแลคโตส Galactose
มีรสหวานน้อยกว่ากลูโคส

ไม่พบอสิสระในธรรมชาติ

ได้จากการแยกตวัของแลคโตส

(นํา้ตาลสองชัน้ในนํา้นม)

ร่างกายใช้ กาแลคโตส สร้างสารบาํรุงเซล

ประสาท

นํา้ตาลชัน้เดียว (monosaccharides)



Disaccharides
• คาร์โบไฮเดรตที่ประกอบด้วยนํา้ตาลชัน้เดยีว 2 

โมเลกุลมารวมกัน

• มีรสหวาน ละลายนํา้ได้ ตกผลึกง่าย

• ต้องผ่านการย่อยจากลาํไส้เล็กร่างกายจงึ
นําไปใช้ได้

• ที่มีความสาํคัญทางด้านโภชนาการได้แก่   
sucrose lactose และ maltose



1.ซูโครส  (Sucrose)  หรือนํา้ตาล

ทราย

เป็น disaccharides เกดิจากการ

รวมกันของ นํา้ตาล ฟรุคโตส + กลูโคส

มีรสหวาน พบมากในอ้อย หวับที นํา้ตาล

มะพร้าว ผลไม้สุก

รู้จักกันในนาม นํา้ตาลทราย นํา้ตาลกรวด 

ํ ้

Disaccharides



2.แลคโตส Lactose
พบในนํา้นมคนและสัตว์ เรียก Milk 
sugar
ไม่พบในพชื

มีรสหวานเพยีง 1/6 นํา้ตาลทราย

นํา้นมคนมีแลคโตส7.5% นมวัว4.5%
galactose + glucose

Disaccharides



3.มัลโตส  (maltose)
ไม่พบในธรรมชาต ิได้จาการย่อยแป้ง

ด้วยกรด หรือเอนไซม์

amylase
พบในนํา้เช่ือมข้าวโพด

มีรสหวานน้อยกว่านํา้ตาลทราย

glucose + glucose 

Disaccharides



• แรฟฟิโนส (raffinose)ประกอบด้วย โมโนแซคคาไรด์

3ชนิด ได้แก่ กาแลคโตส – กลโูคส – ฟรุคโตส

• สแตชิโอส (stachyose) ประกอบด้วย โมโนแซคคาไรด์

4 ชนิด ได้แก่ กาแลคโตส – กาแลคโตส – กลโูคส – ฟรุคโตส

นํา้ตาลทัง้2ชนิด พบในถัว่เมลด็แห้ง เชน่ ถัว่แหลือง ถัว่เขียว 
และพืชผกับางชนิด จะถกูยอ่ยท่ีลําไส้ใหญ่โดยแบคทีเรีย ทําให้

เกิด ก๊าซ มีผลทําให้ท้องอืด



Complex Carbohydrates
นํา้ตาลหลายชัน้ polysaccharides
• ประกอบด้วยนํา้ตาลชัน้เดยีวมากกว่า 10 

โมเลกุล มารวมตวักันเป็นโซ่ยาว

• แบ่งตามการย่อยได้เป็น 2 ชนิดคือ

โพล่ีแซคคาไรด์ที่ย่อยได้และย่อยไม่ได้



ใยอาหาร(dietary fiber)
ใยอาหาร (dietary fiber) 

เป็นcomplex carbohydrate  ที่ร่างกายมนุษย์ย่อย

ไม่ได้แต่ถูกย่อยโดยจุลินทรีย์ในลาํไส้ใหญ่  แบ่ง

ออกเป็น 2 ชนิด คือ

• ใยอาหารที่ละลายนํา้ได้ (soluble dietary fiber)

• ใยอาหารที่ไม่ละลายนํา้ (insoluble dietary fiber)



ใยอาหาร(dietary fiber)
• ใยอาหารที่ละลายนํา้ได้ (soluble dietary fiber)  

ได้แก่ เพคตนิ (pectin) กัม (gums)

 มวิซเิลจ (mucilages)

• ใยอาหารที่ไม่ละลายนํา้(insoluble dietary fiber)  

ได้แก่ ลิกนิน (lignin) เซลลูโลส (cellulose) 

เฮมเิซลลูโลส (hemicellulose)



ประโยชน์ของใยอาหาร

1.ชะลอการดูดซมึนํา้ตาล สารพษิ สารก่อมะเร็ง

2. ลดคอเลสเตอรอล ช่วยควบคุมระดับไขมันใน

เลือด โดยใยอาหารรวมตัวกับกรดนํา้ดี 

3.เพิ่มการเคล่ือนไหวของลาํไส้ใหญ่ ป้องกันท้องผูก

4.ควบคุมนํา้หนักโดยเพิ่มระยะเวลาที่อาหารอยู่ใน

กระเพาะนานขึน้

ใยอาหาร (Dietary Fiber)



ใยอาหาร (Dietary Fiber)
5. ใยอาหารจะอุ้มนํา้ ทาํให้อุจจาระอ่อนนุ่ม 

ขับถ่ายง่าย

6. แบคทเีรีย จะช่วย ferment ใยอาหาร ได้

นํา้  แก๊ส และกรดไขมันสายสัน้ จะถูกนําไปใช้

เป็นพลังงานต่อไป



การย่อย คาร์โบไฮเดรต
เร่ิมตัง้แต่ในปาก 

 enzyme amylase ในนํา้ลาย จะย่อยแป้ง 
ให้เป็น dextrin และ maltose
กระเพาะอาหาร 

ไม่มีเอน็ไซม์ในการย่อยแป้ง

amylaseในนํา้ลายจะทาํงานได้อีกเล็กน้อยใน
กระเพาะ  

ภาวะกรดจะทาํให้เอน็ไซม์ amylase หยุดทาํงาน 



การย่อย คาร์โบไฮเดรต
ลาํไส้เล็ก 

เป็นที่สาํคัญในการย่อยสารอาหาร
คาร์โบไฮเดรต

จะเกดิที่ jejunum ส่วนต้นและกลาง

ตบัอ่อนจะหล่ัง pancreatic 
amylase เพื่อย่อยแป้งทัง้ดบิและสุก
ให้เป็น disaccharides



การย่อย คาร์โบไฮเดรต
ที่ลาํไส้เล็ก มีเอน็ไซม์เฉพาะในการย่อย

disaccharides ซึ่งหล่ังจาก brush border 
cell บริเวณ villi ได้แก่

Maltose  maltase Glucose +
Glucose

Sucrose   sucrase Glucose +
Fructose

Lactose    lactase Glucose 
+Galactose



การย่อย คาร์โบไฮเดรต
ลาํไส้เลก็

• นํา้ตาลที่ผ่านการย่อยเป็น monosaccharide
จะถูกดดูซมึ เข้าสู่กระแสเลือดอย่างรวดเร็ว   กลูโคส 

นําไปใช้ได้เลย ฟรุคโตส และ กาแลคโตส ต้องถูก

เปล่ียนเป็นกลูโคสที่ตบั

• Resistant starch(RS) จะไม่ถูกย่อยและดดู

ซมึ

Di fib  



การย่อย คาร์โบไฮเดรต
ลาํไส้ใหญ่

คาร์โบไฮเดรตที่ไม่ถูกย่อยจะผ่านเข้าสู่ลาํไส้ใหญ่

Resistance Starch (RS) เม่ือผ่านเข้าสู่

ลาํไส้ใหญ่จะถูก ferment โดยแบคทเีรียซึ่งมีอยู่

เกือบ400ชนิดได้ gas และ fatty acid สาย

สัน้ ซึ่งสามารถนําไปใช้เป็นพลังงานได้



• หมู่ที่ 3 พชื ผัก ต่างๆ  อาหารของหมู่ 3 เน้นไปที่วิตามนิ

และแร่ธาตุ พชืที่มีสีเขียวยังมีใยอาหารจาํนวนมาก  ส่วน

ที่มีสีเหลืองมีแคโรทนี  วติามนิเอ  วติามนิซี  บางชนิดมี

แคลเซียมสูง  เช่น  มะรุม  ดอกแค  สะเดา 



• หมู่ที่ 4 ผลไม้ชนิดต่างๆ  ให้สารอาหารไม่ต่าง

จากหมู่ที่ 3 แต่ว่าจะมีคาร์โบไฮเดรตและนํา้ตาล

สูงกกว่าเป็นแหล่งพลังงานให้ร่างกายอีก ด้วย



• หมู่ 5 ไขมันต่างๆ เช่น ไขมันจากสัตว์ และ

ไขมันจากพชื 

อาหารหมู่นีใ้ห้สารอาหารไขมัน ซึ่งมี

หน้าที่หลักในการให้พลังงานที่ใช้ประจาํวัน

และยังเป็นพลังงานสะสมที่ร่างกายนํามาใช้

เม่ือจาํเป็น 



Lipids
• Lipids ได้แก่ fat, oil, wax, phospholipids และ 

steroids
• ส่วนใหญ่ของไขมันที่อยู่ในอาหารคือ ไตรกลีเซอไรด์ 

triglyceride
• ไขมัน 1 กรัม   ให้พลังงานแก่ร่างกายสูงถงึ 9 กโิลแคลอรี



ผลของการกนิไขมันน้อยเกนิไป

• ได้รับพลังงานไม่พอ

• มีนํา้หนักตวัน้อยกว่าคนปกติ

• ได้รับวติามินที่ละลายในไขมันไม่พอ

• เกดิโรคผิวหนังบางชนิด จากการขาด

กรดไขมันจาํเป็น



ผลของการกนิไขมันมากเกนิไป

• ผู้ที่ได้รับอาหารไขมันมากจะถูกสะสมไว้ที่ไขมันใต้ผิวหนัง จะ

เก็บไว้จาํนวนไม่จาํกัด ทัง้นีข้ึน้อยู่ กับตวับุคคล เพศ อายุ จงึ

ทาํให้  โรคอ้วน

เดก็ชายอนิโดนีเซีย 10 ขวบ หนัก 192 กก.
เดก็ชายจีน 3 ขวบ หนัก 60 กก.



การแบ่งประเภท Lipids
• การจําแนกตามโครงสร้างทางเคมี แบ่งออกเป็น 3 

กลุ่มใหญ่ ได้แก่

1. ลิพดิเชิงเดี่ยว (Simple lipid)

2. ลิพดิเชิงซ้อน (Complex lipid)

3. อนุพนัธ์ลิพดิ (Derived lipid)



1. Simple Lipid
• ประกอบด้วย กรดไขมัน (Fatty acid)  +  

กลีเซอรอล (Glycerol)

ได้แก่  ไขมัน (fat)  นํา้มัน (oil) และ

ไขหรือขีผึ้ง้ (waxes)



การเกดิของ Simple lipid

 โมโนโมโนกลีเซอไรด์ ไดกลีเซอไรด์ ไตรกลีเซอไรด์



2.Complex lipid
• ลิพดิที่พบในธรรมชาตมัิกจะไม่อยู่ในสภาพ

อสิระ แต่จะปรากฏอยู่กับสารชีวโมเลกุลอ่ืนๆ

ประกอบด้วยไขมันธรรมดารวมกับสารชนิดอ่ืนๆ 
ได้แก่

•ฟอสโฟลพิดิ (Phospholipid)
•ไกลโคลพิดิ (Glycolipid)
•ไลโพโปรตนี (Lipoprotein)



Phospholipid
• ประกอบด้วย กรดไขมัน+กลีเซอรอล+หมู่ฟอสเฟต

เลซทินิ (lecithin)  
เซฟาลิน (cephalin)       

  พลาสมาโลเจน (plasmalogen) 
  สฟินโกไมอลีิน (sphingomyelin) เป็นต้น

• พบมากที่ เย่ือหุ้มเซลล์



ไกลโคลิพดิ (Glycolipid)
เกดิจาก 

กรดไขมัน+กลีเซอรอล+คาร์โบไฮเดรต

cerebroside พบในเยื่อหุ้มสมอง และเยื่อ

หุ้มเส้นประสาทไมอลิิน 

Ganglioside พบได้ที่เยื่อหุ้มเซลประสาท



Lipoprotein
• เกดิจาก กรดไขมัน+โปรตนี พบอยู่ในนํา้เลือด

• ทาํหน้าที่ขนส่งสารอาหารที่เป็น lipid ไปยงัเซล

เช่น LDL (Low Density Lipoprotein)
• ทาํหน้าที่ขนส่ง โคเลสเตอรอล   ที่ตับสร้างไปยัง

เซลต่างๆ   



Lipoprotein
1. ไลโพโปรตนีความหนาแน่นตํ่ามาก  

(very low density lipoprotein  : VLDL )    

 2. ไลโพโปรตนีความหนาแน่นตํ่า  

(low density lipoprotein  : LDL ) 

 3. ไลโพโปรตนีความหนาแน่นสูง  

(high density lipoprotein  : HDL )



3.อนุพนัธ์ลิพดิ (derived lipid)
 เกดิจากการสลายตัว (hydrolyzed) ของลิพดิ

เชิงเดี่ยวและลิพดิเชิงซ้อน

เช่น  กรดไขมัน  

 เบตาแคโรทนี 

โคเลสเตอรอล  

สเตอรอยด์ 

และวติามนิที่ละลายในไขมัน (A, D, E, K)



กรดไขมัน(Fatty acid)
• กรดไขมันเป็นอนุพันธ์ของไขมัน

• ได้จากการย่อยไตรกลีเซอไรด์

• เป็นไขมันที่มีโมเลกุลเล็กที่สุด

• เป็นไขมันที่สาํคัญในอาหาร



กรดไขมัน(Fatty acid)
• จาํแนกตามโครงสร้าง

กรดไขมันอิ่มตัว saturated fatty acid : SFA
กรดไขมันไม่อิ่มตัว unsaturated fatty acid, PUFA

• จาํแนกตามความจาํเป็นต่อร่างกาย

กรดไขมันที่จาํเป็น (essential fatty acid)
กรดไขมันที่ไม่จาํเป็น (non essential fatty acid)



กรดไขมันอิ่มตวั(saturated fatty acid : SFA) อาจเรียกว่า

• ไขมันไม่ดี

• ส่วนใหญ่เป็นไขมันและผลิตภณัฑ์ที่ได้จากสัตว์ นม เนย 
ยกเว้นนํา้มันปาล์ม นํา้มันมะพร้าว

• ถ้าบริโภคเกนิต้องการจะเกดิโรคอ้วน

• ไขมันส่วนเกนิจะจับที่ผนังหลอดเลือดแดงก่อให้เกิดโรค
หลอดเลือดแดงแข็ง ที่หวัใจ และสมอง 

• ร่างกายต้องการเพื่อการเจริญของเซลล์สมอง กระดูก
เซลล์ผิวหนัง และเป็นส่วนประกอบของฮอร์โมน 

กรดไขมันอิ่มตวั(saturated fatty acid : SFA) 



กรดไขมันอิ่มตวั 

(saturated fatty acid : SFA) 
• ถ้าบริโภคมากจะเพิ่มระดับโคเลสเตอรอลในเลือด

เช่น กรดลอริค (Lauric acid) กรดพาล์มติคิ 

(Palmitic)



• ไขมันไม่อิ่มตวั unsaturated fatty 
acid, PUFA

• เป็นไขมันดี

• ได้จากพืช ยกเว้น กะท ิและนํา้มันปาล์ม 

• ไขมันไม่อิ่มตวัมีผลต่อโรคอ้วนและโรค

หลอดเลือดแดงแข็งน้อยกว่าไขมันอิ่มตวั

กรดไขมันไม่อิ่มตวั(unsaturated fatty acid)



กรดไขมันไม่อิ่มตวั(unsaturated fatty acid)

1.กรดไขมันไม่อิ่มตัวที่มีพนัธะคู่ตาํแหน่งเดียว 

(Monounsaturated fatty acid)
ที่พบมากในอาหารเป็น โอเมก้า-9 คือ กรดโอเลอิก 

(Oleic acid)  ได้แก่ นํา้มันมะกอก นํา้มันรําข้าว

 ไม่ถือว่าเป็นกรดไขมันจาํเป็น  ร่างกายของคนเรา
สามารถสร้างกรดไขมันชนิดนีไ้ด้เองจากไขมันไม่
อิ่มตัวโอเมก้า 3 และ โอเมก้า 6 

 เป็นของเหลวที่อุณหภมิู 77০F (25 ০C)



กรดไขมันไม่อิ่มตัว(unsaturated fatty acid)

2.กรดไขมันไม่อิ่มตวัที่มีพนัธะคู่หลายตาํแหน่ง 

(Polyunsaturated fatty acid, PUFA) 

โอเมก้า -3 =  กรดไขมันจาํเป็น
-กรดไลโนเลนิก (linolenic acid)     18:3 n-3 
-Eicosapentaenoic acid (EPA)  20:5 n-3 
-Docosahexaenoic acid (DHA) 22:6 n-3
โอเมก้า -6 =   กรดไขมันจาํเป็น
-กรดไลโนเลอิก (linoleic acid) 18:2 n-6 
-กรดอะราคโิดนิก (arachidonic acid) 20:4 n-6



กรดไขมนัไม่อิม่ตวัชนิดโอเมก้า-3

 (Omega-3 fatty acid)

1.linolenic acid มีสูตรโมเลกุลคือ 

18:3 n-3 พบมากในอาหารจาํพวกปลาและ

นํา้มันพชื เช่น ปลาเซลมอน (salmon) ปลาซา

ดนีส์ (sardines) ผลวอลนัท (walnut) และ 
ถั่วเหลือง ป้องกันการรวมกลุ่มของเกลด็เลือดช่วย

ให้เลือดไม่แขง็ตวั



กรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดโอเมก้า-3 

(Omega-3 fatty acid)
2. Eicosapentaenoic acid (EPA) มีสูตรโมเลกุล 

20:5 n-3 โดยมีจาํนวนคาร์บอน 20 อะตอม มีพนัธะคู่ 5 คู่

3.Docosahexaenoic acid (DHA) เป็นกรดไขมันไม่

อิ่มตัวที่มีโมเลกุลยาวที่สุด มีสูตรโมเลกุล 22:6 n-3 โดยมี
จาํนวนคาร์บอน 22 อะตอม มีพนัธะคู่ 6 คู่ เป็นส่วนสาํคัญ

ของเยื่อหุ้มเซลล์สมองและจอตา เป็นกรดไขมันที่จาํเป็น

สาํหรับการเจริญเตบิโตตามปกตขิองเซลล์ประสาทของทารก

ในครรภ์ มีมากในปลา นํา้มันตับปลาและสาหร่ายทะเล



กรดไขมนัไม่อิม่ตวัชนิดโอเมก้า-6 

(Omega-6 fatty acid)
1.linoleic acid มีสูตรโมเลกุล 18:2 n-6 

ช่วยเผาผลาญไขมันอิ่มตัว

สร้างความแขง็แรงให้ผนังหลอดเลือดและเย่ือหุ้มเซลล์ 
ช่วยลดระดับโคเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในเลือด 

(โดยเร่งการเผาผลาญ)  

มีมากในนํา้มันพชื เช่น นํา้มันข้าวโพด นํา้มันเมล็ด

ทานตะวัน (ยกเว้น นํา้มันปาล์มและนํา้มันมะพร้าว) 



กรดไขมนัไม่อิม่ตวัชนิดโอเมก้า-6

(Omega-6 fatty acid)
2.arachidonic acid มีสูตรโมเลกุล 20:4 n-6 

เป็นกรดไขมันที่สร้างจากกรดไลโนเลอกิ 

ช่วยการพฒันาระบบประสาทและระบบประสาทตา 

ช่วยลดระดับโคเลสเตอรอลและป้องกันโรคหลอด

เลือดหวัใจได้ด้วย

มีมากในนํา้มันดอกคาํฝอย นํา้มันดอกทานตะวัน 

และนํา้มันถ่ัวเหลือง 



ประโยชน์ของไขมัน

– ให้พลังงานแก่ร่างกาย  เป็นแหล่งพลังงานสาํรอง

– ช่วยการดูดซมึ วติามิน A,D,E,K

– เป็นส่วนประกอบของเซลล์และเนือ้เยื่อในร่างกาย

– ช่วยป้องกันการสูญเสียความร้อน รักษาอุณหภมูิของ
ร่างกายให้คงที่

– เป็นส่วนประกอบของเนือ้สมอง และเส้นประสาท

– *ให้กรดไขมันจาํเป็นแก่ร่างกาย

– ช่วยทาํให้อาหารอร่อยและน่ารับประทาน



แกสทริกไลเปส (gastric lipase) กระเพาะอาหาร

นํา้ดี ทาํให้ไขมันแตกตวั (emulsified)     ถุงนํา้ดี ตบั 

แพนคลีตกิไลเปส (pancreatic lipase) ลาํไส้เล็ก, ตบัอ่อน

     กรดไขมัน + กลีเซอรอล

การย่อยอาหารไขมัน





• โภชนบัญญัต ิถูกจดัทาํขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2542 โดย 

กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

และสถาบันวจิัยโภชนาการ มหาวทิยาลัยมหดิล 

ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง เป็นแนวทาง

ปฏบัิตใินการกนิอาหารเพื่อป้องกันการขาด

สารอาหาร และการบริโภคอาหารชนิดใดชนิดหน่ึง

มากเกนิไป รวมถงึการป้องกันพษิภยัจากอาหารที

บริโภคของคนไทย  ให้กะทดัรัด และง่ายแก่ความ

เข้าใจ ประกอบด้วย 9 ประการ ดังนี ้



ประการที่ 1 กนิอาหารให้ครบ 5 หมู่ มีความ

         หลากหลาย ควบคุมนํา้หนักตวัเอง

ผู้ใหญ่ทัง้ชาย-หญงิ ที่มีอายุตัง้แต่ 18 ปี ขึน้ไป จะใช้

องิตามเกณฑ์ที่คาํนวณได้จากสูตรคาํนวณดชันีมวล

กาย ดงันี ้

ดชันีมวลกาย=  นํา้หนัก ( กโิลกรัม)

ส่วนสูง 2 (เมตร)



ประการที่ 2 กนิข้าวเป็นหลัก และสลับกับ

อาหาร ประเภทแป้ง

ประการที่ 3 กนิพชืผักให้มาก และกนิผลไม้

เป็นประจาํ

ประการที่ 4 กนิเนือ้ปลา เนือ้สัตว์ ไข่ และถั่ว

เป็นประจาํ



ประการที่ 5   ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย

ประการที่ 6   กนิอาหารที่มีไขมันแต่พอเหมาะ

ประการที่ 7   หลีกเล่ียงอาหารรสหวานจัด เคม็จัด 

และเผด็

ประการที่ 8   กนิอาหารที่สะอาด ปราศจากสาร

ปนเป้ือน

ประการที่ 9   งดหรือลดเคร่ืองดื่มหรืออาหารที่มี 

แอลกอฮอล์





ส่ือความหมายในธงโภชนาการ

ความหลากหลาย (Variety) แสดงโดยใช้ภาพ
อาหารที่หลากหลายชนิดในแต่ละกลุ่ม

สัดส่วนของอาหาร (Proportionality) แสดง

โดยใช้ขนาดพืน้ที่ใหญ่-เล็กในชัน้เดียวกัน

ปริมาณของอาหาร(Moderation) แสดงโดยใช้

ตัวเลขบ่งบอกด้วยหน่วยวัดในครัวเรือน



ขัน้ที่1,  กินมากที่สุด หมู่คาร์โบไฮเดรทเป็นอาหารประเทข้าว

เดก็ 6-13 ปี กินวันละ 8 ทพัพี

วัยรุ่น14-18 ปี กินวันละ10 ทพัพี

ขัน้ที่2. กลุ่มผัก/ผลไม้ กินปริมาณรองลงมา

เดก็ 6-13 ปี กินวันละ4/3 ทพัพี

วัยรุ่น14-18 ปี กินวันละ5/4ทพัพี

ขัน้ที่3.  กลุ่มเนือ้สัตว์/นม

เดก็ 6-13 ปี กินวันละ 6ช้อน / 2 แก้ว

 วัยรุ่น14-18 ปี กินวันละ9 ช้อน/2แก้ว

ขัน้สุดท้าย  ปลายธง นํา้มัน นํา้ตาล เกลือ ควรกินแต่น้อย





รายการอาหารแลกเปล่ียน

อาหารแลกเปล่ียน เป็นการจดักลุม่อาหารโดยยดึปริมาณคาร์โบไฮเดรท

โปรตีน และไขมนัเป็นหลกั

รายการอาหารแลกเปล่ียน จําแนกเป็น 6 หมวด ดงันี ้

1. หมวดนม

2.หมวด ข้าว แป้ง ธญัพืช

3.หมวดเนือ้สตัว์

4.หมวดผลไม้

5.หมวดผกั

6.หมวดไขมนั



หมวดนํา้นม(Milk exchange)
นม 1ส่วน=240มลิลิลิตร(ซี.ซี.)หรือ1ถ้วยตวง 

ให้คาร์โบไฮเดรต 12 กรัม โปรตนี 8กรัม 

ไขมันและพลังงานขึน้กับสัดส่วนของไขมันใน

นํา้นม



หมวดผัก(Vegetable exchange)
ประเภท ก.

ผัก 1 ส่วน = ผักสุก1/2ถ้วยตวงหรือผักดบิ 1ถ้วย

ตวง 

หากแต่ละมือ้กินประมาณ1-2ส่วนไม่คดิพลังงาน 



หมวดผัก (Vegetable exchange)ประเภทข.

ผัก 1 ส่วน = ผักสุก1/2ถ้วยตวง

หรือผักดบิ 1ถ้วยตวง 

ให้โปรตนี 2กรัม คาร์โบไอเดรต 5กรัม

พลังงาน 25กโิลแคลอรี 



หมวดผลไม้ ( Fruit exchange)
ผลไม้ 1ส่วน ให้คาร์โบไฮเดรต 15กรัม 

พลังงาน 60กโิลแคลอรี

ปริมาณแตกต่างกันตามชนิดของผลไม้



หมวดข้าวแป้งและผลิตภณัฑ์ (Starch 
and cereal exchange)
ข้าว แป้ง ขนมปัง เมล็ดธัญพชื และผลิตภณัฑ์

1ส่วน 

ให้โปรตนี 2 กรัม คาร์โบไฮเดรต 18 กรัม 

พลังงาน 80 กโิลแคลอรี

ปริมาณแตกต่างกันตามชนิดของอาหาร 



หมวดเนือ้สัตว์ (Meat exchange)
เนือ้สัตว์ไม่มีไขมัน 

เนือ้สัตว์ที่สุกแล้ว 1ส่วน ให้โปรตีน 7กรัม 

ไขมัน 0-1 กรัม ให้พลังงาน 35กโิลแคลอรี

เนือ้สัตว์ไขมันตํ่า

เนือ้สัตว์ที่สุกแล้ว1ส่วน ให้โปรตีน 7กรัม 

ไขมัน 3กรัม ให้พลังงาน 55กิโลแคลอรี



หมวดเนือ้สัตว์ (Meat exchange) 
เนือ้สัตว์ไขมันปานกลาง

เนือ้สัตว์ที่สุกแล้ว1ส่วน ให้โปรตนี 7กรัม 

ไขมัน 5กรัม ให้พลังงาน 75กโิลแคลอรี

เนือ้สัตว์ไขมันสูง

เนือ้สัตว์ที่สุกแล้ว1ส่วน ให้โปรตนี 7กรัม 

ไขมัน 8กรัม ให้พลังงาน 100กโิลแคลอรี



หมวดไขมัน (Fat exchange)
กลุ่มกรดไขมันอิ่มตวั

(Saturated fatty acid )
ไขมัน 1 ส่วนให้พลังงาน 45 กโิลแคลอรี



กลุ่มกรดไขมันอิ่มตวั (Saturated fatty acid )

นํา้มันหมู,ไก่,นํา้มันปาล์ม



กลุ่มกรดไขมันอิ่มตัว (Saturated fatty acid )

กะทิ เบคอนทอด เนยสด



นํา้มันราข้าว,

นํา้มันมะกอก

กลุ่มกรดไขมันไม่อิ่มตวัตาํแหน่งเดยีว 

(Monounsaturated fatty acid)



 กลุ่มกรดไขมันไม่อิ่มตวัหลายตาํแหน่ง

(Polyunsaturated fatty acid )

นํา้มันถ่ัวเหลือง

นํา้มันข้าวโพด

นํา้มันดอกทานตะวัน



นํา้สลัดนํา้ใส

กลุ่มกรดไขมันไม่อิ่มตวัหลายตาํแหน่ง

(Polyunsaturated fatty acid )



เมล็ดทานตะวัน

กลุ่มกรดไขมันไม่อิ่มตวัหลายตาํแหน่ง

(Polyunsaturated fatty acid )



กลุ่มกรดไขมันไม่อิ่มตวัหลายตาํแหน่ง

(Polyunsaturated fatty acid )

เมล็ดฟักทอง



เทคนิคการกนิเพื่อลดและควบคุมนํา้หนัก

1.ลดการกนิอาหารจาํพวกแป้งและไขมัน

2.เพิ่มการกนิผักและผลไม้

3.ลดการกนิขนมหวานและของจุบจบิ

4,เคีย้วอาหารให้นานขึน้

5.ดื่มนํา้เปล่าแทนนํา้อัดลม

6.ออกกาํลังกายสมํ่าเสมอ
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